

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोिन गनन बनेको ष्ट्रविेयक 

प्रस्तावनााः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोिन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पष्ट्रिलो संशोिन) ऐन, 

२०७५" रिेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १२ मा संशोिनाः राष्ट्रिय मानव अधिकार 

आयोग ऐन, २०६८ (यसपधछ “मूल ऐन” भधनएको) को दफा १२ को उपदफा (१) पधछ देिायको 

उपदफा (१क) थष्ट्रपएको छाः-  

"(१क) उपदफा (१) बमोक्षिम छानधबन तथा अनसुन्िान गदान आयोग,अनसुन्िानटोली

वाअनसुन्िानअधिकृतले कुनै प्रमाण बझु्न उक्षितरआबश्यक सम्झेमाबझु्नसक्नेछ ।"  

३.   मूल ऐनको दफा १३ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) पधछ देिायको उपदफा    

(१क) थष्ट्रपएको छाः- 

"(१क) उपदफा (१) बमोक्षिम उिूरी खारेि गने वा तामेलीमा राख्न े धनर्नय गनुनपूवन राय 

सष्ट्रितको प्रधतवेदन पेश गनन आयोगले कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ ।"  

४.   मूल ऐनको दफा १६ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा १६ कोउपदफा (३) पधछ देिायको उपदफा 

(३क) थष्ट्रपएको छाः 

   "(३क) आयोगले उपदफा (३) बमोक्षिम धनिानरर् गररएको िधतपूधतनका अधतररक्त पीधित 

व्यक्षक्तलाई पनुाः उद्दार वा पनुनस्थापना गनन वा पीधितवा पीधितकोपररवारलाई मापदण्ि

बनाई आवश्यकता अनसुार देिायका मध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी सषु्ट्रविा उपलब्ि 

गराउनको लाधग नेपाल सरकार समि धसफाररस गनन सक्नेछाः- 




 

(क) धनाःशलु्क क्षशिा तथा स्वास््योपिार, 

(ख) सीपमूलक तालीम, 

 (ग) मनोसामाक्षिक परामशन । 

स्पष्टीकरर्ाः यस उपदफाको प्रयोिनको लाधग "पररवार" भन्नाले पीधितको पधत, 

पत्नी, आक्षितछोरा, छोरी, बाब,ु आमा सम्झन ुपछन ।" 

५.   मूल ऐनमा दफा १७क. थपाः मूल ऐनको दफा १७ पधछ देिायको दफा १७क. थष्ट्रपएको छ:- 

“१७क.  मदु्दा दायर गनन धसफाररस गनेाः (१) आयोगले गरेको छानधबन तथा अनसुन्िानबाट कुनै

व्यक्षक्त वा संस्था ष्ट्रवरुद्ध मदु्दा िलाउन ु पने देक्षखएमा सम्बक्षन्ित घटनाको अनसुन्िान 

प्रधतवेदन र मदु्दा िलाउनको लाधग आवश्यक पने पयानप्त प्रमार् सष्ट्रित मिान्यायाधिवक्ता 

समि धसफाररस गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम धसफाररस प्राप्त भएपधछ मिान्यायाधिवक्ताले अनसुन्िान 

प्रधतवेदनसष्ट्रितको प्राप्त प्रमार् अध्ययन गरी मदु्दा िलाउन ुपने देक्षखएमा मदु्दा िलाउने धनर्नय 

गनेछ । 

(३) मिान्यायाधिवक्ताले उपदफा (२) बमोक्षिम मदु्दा िलाउने धनर्नय गनुन अक्षघ थप 

अनसुन्िान वा प्रमार् सङ्कलन गनन आवश्यक देक्षखएमा सो को लाधग आयोगलाई अनरुोि 

गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षिम अनरुोि भएमा आयोगले थप अनसुन्िान वा प्रमार् 

सङ्कलन गरी पठाउन ु पनेछ र यसरी गररएको थप अनसुन्िान वा प्राप्त थप प्रमार् मदु्दा 

िलाउनको लाधग पयानप्त भएमा मिान्यायाधिवक्ताले उपदफा (२) बमोक्षिम मदु्दा िलाउन े

धनर्नय गनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोक्षिम मदु्दा िलाउने धनर्नय भएमा मिान्यायाधिवक्ता वा 

धनिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बक्षन्ित अदालतमा मदु्दा दायर गनेछ ।” 




 

६·    मूल ऐनमा दफा १८क. थपाः  मूल ऐनमा दफा १८ पधछ देिायको दफा १८क. थष्ट्रपएको छाः- 

 “१८क. बिेट व्यवस्थापनाः  (१) सङ्घीय सक्षित कोषबाट आयोगकोलाधग ष्ट्रवधनयोक्षितबिेट 

आयोगले प्रिधलत आधथनक प्रशासनसँग सम्बक्षन्ित कानून बमोक्षिमखिन गनेछ । 

(२) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्िी कायनक्रम सिालन गननका लाधग धनयधमत 

बिेट शीषनकबाट ष्ट्रवधनयोक्षित रकमका अधतररक्त नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको सिमधत 

धलई छुटै्ट ष्ट्रवत्तीय स्रोत िटुाउन वा सिायता प्राप्त गनन सक्नेछ । यसरी प्राप्त सिायता रकम 

वाष्ट्रषनक व्यय अनमुानको ष्ट्रववरर्मा समावेश गरी खिन गनुन पनेछ । 

(३) आयोगले यस दफा बमोक्षिम धनर्नय गदान थप आधथनक दाष्ट्रयत्व पने भएमा नेपाल 

सरकार, अथन मन्रालयको सिमधत धलन ुपनेछ ।”    

७.    मूल ऐनको दफा २६ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) क्षझष्ट्रकएकोछ। 

 

 


